
“De koeien zeiken melk” was de reactie van Pieter
Boons (melkveehouder in Raamsdonk) toen hij afgelo-
pen stalseizoen zijn najaarskuil aan het voeren was.
Als veehouder wil je het liefst het grootste deel van
het kuilvoer in de eerste snedes binnenhalen. Bij gras-
klaver moet de laatste snede niet uit het oog worden
verloren. Najaarsgras met veel klaver is eigenlijk puur
krachtvoer. In tegenstelling tot gras zit in een graskla-
ver in het najaar weinig roest, heeft het een hoge voe-
derwaarde en is het bovendien een smakelijk product.
Veel biologische veehouders proberen de najaarssne-
de te gebruiken voor sturing van andere kuilen. Een
wat nattere najaarskuil (met veel snel eiwit) past bij-
voorbeeld mooi bij een wat drogere voorjaarskuil met
veel suiker. 
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Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in het
kader van het project Klaverkracht, uitge-
voerd door het Louis Bolk Instituut in
opdracht van de ZLTO-Intiatiefgroep
De Hilver, gefinancierd door de provincie
Noord-Brabant en door de EU op grond
van de kaderverordening Plattelands-
ontwikkeling. In dit drie jarig project zal
kennis over het beheer van grasklaver wor-
den geïntroduceerd en geoptimaliseerd in
het gebied van De Hilver.

Voor vragen, reacties of informatie kunt u
bellen of mailen naar:
Nick van Eekeren (0343 523862 of
06 20132133) n.vaneekeren@louisbolk.nl
Marco van Liere (013 5052330)
lienoo@hetnet.nl
Goaitske Iepema (0343 523860 of
06 12820726) g.iepema@louisbolk.nl

Het project wordt afgesloten met een
handleiding over teelt en gebruik van
grasklaver. Vanaf december 2005 is
deze verkrijgbaar.

Redactie: Nick van Eekeren,
Goaitske Iepema

Ontwerp: Fingerprint, Driebergen
Foto’s: Louis Bolk Instituut
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Handleiding
Grasklaver

Het project Klaver-
kracht wordt dit jaar
afgesloten. Dit is de
laatste nieuwsbrief in
deze vorm. De volgen-
de nieuwsbrief wordt
gecombineerd met een
brochure als een hand-
leiding grasklaver.
U ontvangt deze hand-
leiding eind 2005.

Herfstgras met stro
Herfstgras is vaak moeilijk te winnen, meestal
blijft het natte kledder. Daarom heeft Michel
Borsten (geitenhouder in Oostelbeers) gepro-
beerd het samen met gehakseld stro in te kuilen.
Voordat het gras half oktober werd ingekuild is er
eerst bijna 1 ton stro per hectare met een mest-
verspreider over het gemaaide gras heengereden.
Na het wiersen is het geheel met een hakselaar
ingekuild. Uiteindelijk is het een redelijke kuil
geworden met de volgende analyse van BLGG-
Oosterbeek: 51% ds, 881 VEM, 81 DVE, 38 OEB
en 9% NH3.

Herwaardering
najaarskuil

Najaarsmanagement: kort de winter in

Voor klaver nog belangrijker dan voor gras is het
najaarsmanagement. Met name witte klaver
moet kort de winter in. Marcel van Bijsterveld
(melkveehouder in Haghorst) had in het najaar
van 2004 de schapen een stuk van het perceel
goed kort laten afvreten. In het jaar daarop had
het gedeelte wat afgegraasd was 19% meer kla-
ver dan het stuk wat niet afgegraasd was.
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Klaver nog steeds interessant
De stikstofbinding van klaver telt niet mee voor
de gebruiksnorm van organische mest of de bere-
kening van de kunstmestaanvoer. Bij aanvraag
voor derogatie moet de stikstofaanvoer uit vlin-
derbloemige gewassen, zoals klaver, wel in een
bemestingsplan worden opgenomen. Of dit
bemestingsplan in de toekomst consequenties
heeft voor de kunstmestaanvoer is nu nog niet
duidelijk.

Voor veel bedrijven betekent de huidige mestwet-
geving in vergelijking tot MINAS dat meer mest
moet worden afgevoerd. Afgevoerde stikstof in
mest kan echter worden gecompenseerd door
kunstmest. Dit brengt dubbele kosten met zich
mee, aan de ene kant voor de afvoer van mest en
aan de andere kant voor de aankoop van kunst-
mest. Ook moet de kunstmestbemesting op zand-
bedrijven tot 2009 nog verder worden terugge-
bracht. Lagere toegestane bemestingsniveaus en
stijgende kunstmestkosten maken klaver nog
meer een interessant alternatief. 

Teel klaver op percelen met een 
lage stikstoflevering
Jarenlang waren veel bedrijven voor het gebruik
van de Mc Sharry regeling gebonden aan de per-
celen waarop ze snijmaïs teelden. Op deze perce-

len heeft deze jarenlange snijmaïsteelt geleidt
tot een lager organische stof gehalte en laag
stikstofleverend vermogen van de grond. De
lagere gebruiksnorm voor organische mest zet de
organische stof voorziening op deze percelen nog
sterker onder druk. Vruchtwisseling met gras kan
de organische stof voorziening op deze percelen
verbeteren. Door het lage stikstofleverend vermo-
gen van deze percelen vergt dit veel bemesting.
Juist op deze percelen kan grasklaver met
haar stikstofbinding een belangrijke rol
vervullen.

Oktober 2005

Dit is de vijfde
nieuwsbrief van
het project
Klaverkracht.
Hiermee houden
we u op de hoogte
van de activiteiten
van dit project in
deHilver. Dit keer
over de kansen
van klaver in
een veranderende
wetgeving, de
praktische kant
van het voeren
van witte en
van rode klaver
en over de
herwaardering
van de
najaarskuil.
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Klaver 
in een veranderende 
wetgeving

De groene motor voor de
veehouderij in de Hilver

Grasklaver in
vruchtwisseling

met snijmaïs 



Inspelen op het voederwaardeverloop van
witte klaver in het seizoen
Het voeren van grasklaver wijkt op vele punten niet af van dat
van puur gras. Bij witte klaver is het echter belangrijk, bewust
om te gaan met het verloop van het klaveraandeel. Witte kla-
ver komt in het voorjaar langzamer op gang dan gras. Dit
beïnvloedt het verloop van de voederwaarde in het weidesei-
zoen. In het voorjaar (laag klaveraandeel) is het eiwitgehalte
laag, terwijl het in de zomer hoog is als gevolg van een hoog
klaveraandeel. Hierbij speelt ook de leeftijd van de zode een
rol. Een eerstejaars gras witte klaver, ingezaaid op een stikstof-
arme stoppel heeft in het voorjaar nog een laag eiwitgehalte
(zie figuur 1). Terwijl een oudere gras witte klaver een bijna
met gras vergelijkbaar voederwaardeverloop heeft.

Beweiding
Bij beweiding, kan met bijvoeding van meer of minder snij-
maïs/kuilgras op de wisselende voederwaarde van grasklaver
worden ingespeeld. Let ook op bij de wisseling van een gras-
perceel naar een grasklaverperceel, met name in het voorjaar
kunnen beide sterk verschillen in voederwaarde.

Inkuilen en stalrantsoen
Bij een groot aandeel grasklaverpercelen van het totale gras-
landareaal moet ook bij het inkuilen en de voeding, rekening
worden gehouden met de seizoenswisselingen van een gras
witte klaver. Het combine-
ren van een voorjaars- en
najaarssnede in één rijkuil
of het voeren van 2 kuilen
tegelijkertijd geeft de
mogelijkheid de voorjaars-
kwaliteit (laag in eiwit) en
de najaarskwaliteit (hoog
in eiwit) te combineren.
Veel biologische veehou-
ders combineren een voor-
jaarskuil met balen van
een najaarssnede.
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Figuur 1: Verloop van klaveraandeel en voederwaarde van een gras-
klaver bemest met 30 m3 drijfmest en ingezaaid in het najaar 2003

Een rijenkuil met voorjaars-
en najaarskwaliteit van

grasklaver gecombineerd, een
zogenaamde lasagnakuil 

Trommelzucht of oplopen

Door een te snelle vertering van klaver in de pens kan
gasvorming optreden, waardoor de linker buikwand
opbolt. Inscharen in een lichte snede, met veel klaver,
wanneer de dieren hongerig zijn werkt trommelzucht in
de hand. Als de koeien voor het weiden met snijmaïs zijn
bijgevoerd, levert het in de praktijk weinig problemen op. 

Blauwzuur in klaver

Evenals in andere planten komt in witte klaver cyanoglu-
coside voor wat bij beschadiging van de plant wordt
omgezet in blauwzuur. Door het blauwzuur beschermt de
plant zich tegen insectenvraat. In de veehouderijpraktijk
zijn er weinig negatieve ervaringen met het gebruik van
klaverrassen met een hoog blauwzuurgehalte.

Voeren van witte klaverVoeren van witte klaver



Rode klaver voor maaien en inkuilen

Gras rode klaver leent zich wat betreft de teelt het
beste voor maaipercelen. Bij frequent afgrazen of
afmaaien verdwijnt rode klaver vrij snel uit het
mengsel. Ook wat betreft vervoedering kan rode
klaver het beste worden gemaaid en direct inge-
kuild. Bij beweiden laten koeien rode klaver in eer-
ste instantie staan door het stengelige karakter.
Ook bij zomerstalvoedering waarbij rode klaver vers
wordt gevoerd laten de koeien de stengels vaak lig-
gen. Het beste kan met een hakselaar worden inge-
kuild zodat het uitselecteren van rode klaver sten-
gels geen rol meer speelt.

Verdeling van voederwaarde 
gelijk over het seizoen
Rode klaver komt in het voorjaar veel sneller op
gang waardoor de voederwaarden van voorjaars-
en zomerkuilen veel minder verschillen. Dit in
tegenstelling tot mengsels met enkel witte klaver. 
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Rode klaver komt in het voorjaar sneller op gang dan witte klaver
waardoor de voederwaarde van het mengsel constanter is

Voor rantsoenberekeningen bij rode klaverkuilen minder uitgaan van
de kuilanalyse

Phyto-oestrogeen in rode klaver: 
de “pil” voor schapen
Phyto-oestrogenen in planten lijken op het hormoon oes-
trogeen bij mens en dier. Het voeren van rode klaver aan
schapen in de periode dat ze gedekt worden, leidt tot een
tijdelijke verlaging in vruchtbaarheid. Bij melkkoeien
wordt een dergelijk effect niet gevonden.

Zwarte blaadjes rode klaver in de kuil een
goed teken
Rode klaver bevat een enzym polyfenol-oxidase waardoor
stoffen worden gevormd die het blad na inkuilen zwart
kleuren. Door deze reactie wordt het werkelijk eiwit
beschermt tegen afbraak in de kuil waardoor de eiwit-
kwaliteit beter blijft behouden.

Voeren van rode klaverVoeren van rode klaver

Voederwaarde van rode klaver wordt 
op papier onderschat!!

Het grootste probleem van het voeren van kuilen met rode
klaver is de onderschatting van de voederwaarde in kuilanaly-
ses. Zolang er maar enkele percelen gras rode- en witte klaver
deel uitmaken van een grote kuil levert dit geen problemen
op. Echter de ervaring is dat bedrijven die veel rode klaver in
de kuil hebben zitten, meer melken uit kuilvoer dan op basis
van de analyses te verwachten valt. Dit wordt bevestigd door
voederproeven van ASG-WUR met pure rode klaverkuil en
30% snijmaïs. De melkproductie van de koeien in deze proe-
ven was hoger dan op basis van de VEM- en DVE-opname ver-
wacht kon worden. Voor de VEM-opname werd 1 kg meetmelk
extra gemeten en voor de DVE-opname 4 kg. Teruggerekend
werd van de puur rode klaverkuil de VEM-waarde met 5%
onderschat en de DVE-waarde zelfs met 35%. Moraal van het
verhaal: Laat uw rantsoenberekeningen, bij grote aandelen
rode klaver in de kuil niet door de kuilanalyse leiden.


